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Net ten westen van de Belgische plaats Maaseik ligt het dorp Neeroeteren. Tijdens deze gemakkelijke en 
afwisselende wandeling wandelt u langs weilanden en akkers en dan het bos in waar de Witbeek doorheen 
stroomt. U passeert enkele boerderijen en dan struint u door het mooie natuurgebied Tösch-Langeren 
langs een ven.  Het laatste gedeelte wandelt u over leuke graspaadjes door het stroomgebied van de 
Bosbeek en Witbeek. Neem voor onderweg proviand mee. Bij  het ven staan zitbanken.  
Startadres: Food Faktorie Sjokola, Maaseikerlaan 36, Neeroeteren.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,34 km  2.55 uur  1 m  1 m 
  

 
 

901. NEEROETEREN (Maaseik) 13,3 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang steekt u de 
doorgaande weg over en ga R.  Neem de eerste 
weg L (Kokkelstraat). Aan de T-splitsing gaat u R 
(Canadastraat). Steek de voorrangsweg over loop 
RD (Canadastraat) over de doodlopende weg. 
Aan de T-splitsing bij leuk huisje gaat u L over de 
grindweg. Aan de 4-sprong, vlak voor asfaltweg 
en rij knotwilgen, gaat u R over het (gras)pad met 
links afrastering en een bomenrij en rechts een 
akker (Soms is het graspad gedeeltelijk 
omgeploegd). Aan de 4-sprong bij asfaltweg en 
zitbank gaat u R over het (gras)pad met links van 
u een groot weiland en rechts een woning. Voor 
de monumentale prachtig gerestaureerde hoeve 
“Hof ter Heide” (3e kwartaal 19e eeuw) met 
klokkentorentje op dak gaat u R  over de rustige 
asfaltweg met een eind verder links van u de 
Witbeek Negeer grindweg rechts. Steek bij 
zitbank de voorrangsweg over en ga L 
(Diestersteenweg).  Na 50 m gaat u  R over de 
veldweg. Negeer bosweg rechts en een eind 
verder graspad rechts. Aan de T-splitsing, waar 
de veldweg naar links buigt,  gaat u L (gele 
zeshoek). Vlak daarna gaat u aan de volgende T- 
R (geel) over de veldweg. Aan de 3-sprong gaat u 
L (geel).   
 

2. Steek vlak daarna de voorrangsweg weer over 
en ga R (geel) over het fietspad. Meteen voorbij 
het eerste huis (nr. 171) gaat u L (geel) over de 
veldweg. Aan de 3-sprong bij ijzeren hek gaat u R 
(geel) over het graspad met links de bosrand. 
Neem nu het eerste bospad L (geel) en u loopt het 
bosdomein Jagersborg binnen. (Een eind verder  
passeert u een groot infobord met info over dit bos). 
Aan de T-splitsing voor akker gaat u R (geel).  50 
m voorbij weiland gaat u L (geel) over het 
bospad. Via bruggetje (kan glad zijn) steekt u de 
Witbeek over en volg RD (geel) het bospad.  Aan 
de T-splitsing gaat u R (geel) over de bosweg. 
Aan de kruising bij groot infobord loopt u bij 
afsluitboom RD (geel). Steek via brug de Witbeek 
weer over en ga meteen L (geel) over het graspad 
met links de Witbeek.  
(Bij  Thorn vloeien de Witbeek en de Itterbeek samen 
en stromen dan verder onder de naam Thornerbeek, 
die in Wessem in de Maas stroomt).   
 

Aan de 4-sprong bij oude stenen brug, waar de 
Schaachterzijp in de Witbeek stroomt, gaat u 
scherp R (geel). U passeert een 
waterpompstation. Aan de 3-sprong bij 
afsluitboom loopt u RD (geel) met links een sloot. 
Aan de kruising bij bijzondere bedrijfswoning 
gaat u L (geel).  Aan de 3-sprong gaat u RD 
(geel/Jagersborgweg over de asfaltweg. Aan de 
T-splitsing gaat u R (geel).  
 

3. Steek meteen daarna de voorrangsweg 
(N773/Diestersteenweg) over en ga R (geel) over 
het fietspad.  Voorbij het tweede huis (nr. 294) 
gaat u  L (geel) over de brede veldweg, die u 1 km 
RD volgt. Negeer zijweg rechts en dan buigt de 
veldweg naar links. In de buurtschap Wurfeld 
gaat u bij  de monumentale hoeve 
“Knoopshof”(1711) R (rode driehoek/oranje 
cirkel/groene rechthoek/blauwe ruit) over de 
asfaltweg.  
 

(Even verder voorbij huisnr. 7 ziet u schuin links 
achter u het torentje van kasteel Wurfeld stammend 
uit 1640. Nu is het een chique hotel/restaurant. Links 
in de verte ziet u de hoge ranke kerktoren van de St. 
Catharinakerk in Maaseik).  
 

Steek de Bosbeek over en ga meteen daarna aan 
de T-splitsing R (rode driehoek/gele cirkel/blauwe 
ruit). Voorbij boerderijtje wordt de asfaltweg een 
veldweg. Negeer in bocht naar links, breed 
graspad rechts.  Aan de 3-sprong bij stal loopt u 
RD (rode driehoek/oranje cirkel/gele zeshoek). 
Aan de T-splitsing voor weiland, waarin een 
schuurtje staat, gaat u R (rode driehoek/gele 
zeshoek). Aan de 3-sprong bij groot infobord en 
zitbanken (een mooie pauzeplek) gaat u L (gele 
zeshoek/rode driehoek).  Let op!  Na 20 m. gaat u  
L door het klaphek en u loopt het natuurgebied 
Tösch-Langeren binnen.  
 

(In het broedseizoen (15 maart – tot 30 juni) kan het 
voorkomen dat het klaphek is afgesloten.  
Volg dan verder de wandelmarkering van de rode 
driehoek die tweemaal naar links buigt. Voorbij stalen 
klaphek gaat u dan R (gele zeshoek) over het 
graspad. Ga dan verder bij **** in punt 4).  
 

4.  Loop nu RD met rechts van u het grote ven.  
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(Mogelijk komt u in dit gebied Koninkpaarden en/of 
Galloway runderen tegen).  
 

Aan het einde van het ven gaat u R. Bij 
hoogspanningsmast loopt u RD verder langs het 
ven. Aan het einde van het ven gaat u voor beekje 
L. Loop nu RD met rechts van u het beekje. Zoek 
zelf het beste paadje.  Negeer aan het einde van 
beekje bij palen zijpad rechts gelegen tussen 
twee afrasteringen. Na 30 m gaat u  R door het 
stalen klaphek.  Ga nu meteen daarna aan de 3-
sprong bij zitbank R (rode driehoek).  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u L (gele zeshoek) over 
het graspad. **** Volg geruime tijd het graspad 
dat enkele bochten maakt. Aan de T-splitsing 
voor akker/weiland gaat u R (geel) over de 
veldweg. Na 50 m. gaat u R (geel) door het 
klaphek en volg het graspad dat enkele haakse 
bochten maakt. Steek  via houten brug de 
Bosbeek over en volg het graspad RD (geel). Ga 
aan het eind door het klaphek en ga dan bij 
brievenbus en oprijlaan woning L (geel) over de 
grindweg.   
 

5.  Aan de T-splitsing, waar grindweg naar links 
buigt, gaat u R (geel) over de bosweg met links 
van u een sloot. Negeer in bocht naar links 
graspad rechts. Na 50 m. gaat u bij afsluitboom L 
(geel) over het bospad.  Aan de T-splitsing bij 
grote zitbank gaat u L (geel). Aan de 3-sprong 
met links 2 bomen loopt u RD over het graspad.  
 

(U verlaat hier de route van de gele zeshoek. De 
route volgend ziet u even verder voor u de St. 
Lambertuskerk in Neeroeteren).   
 

Aan de Y-splitsing gaat u R en loop links langs 
het grasveld. Aan de 3-sprong bij  afsluitboom 
gaat u L over het graspad. Volg geruime tijd het 
graspad, dat later een veldweg wordt, RD met een 
eind verder rechts van u de Witbeek ook wel 
Kleine Beek genoemd. Negeer veldweg links en u 
passeert meteen rechts een groot infobord en 
picknickbanken. Let op! 10 m voorbij het eerste 
links gelegen huis (nr.38) gaat u R en via het 
bruggetje steekt u de Kleine Beek  over. Negeer 
zijwegen en loop RD (Kleinbeekstraat). Aan de 
voorrangsweg gaat u L. U komt al snel weer bij  
het begin. 
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 
 

 

 

 


